
De Zomerwandeling is een rondwandeling 
over landgoed Rhijnauwen van ongeveer drie 
kilometer. Theehuis Rhijnauwen is het begin- 
en eindpunt van de wandeling.

Welkom op de 
landgoederen Rhijnauwen 

en Amelisweerd! 
Vanuit het Theehuis Rhijnauwen zijn drie wandelingen 
beschreven met tekst en een kaart: 

  de Theehuiswandeling  1 kilometer

  de Seizoenswandeling  3 kilometer

  de Waterliniewandeling  5 kilometer

De landgoederen Rhijnauwen en Amelisweerd liggen aan 
de oostkant van Utrecht, tussen Utrecht en Bunnik in. Ze 
zijn tezamen ongeveer 300 hectare groot en bestaan uit 
bos, weide, akkers en boomgaarden. Tot de landgoederen 
behoren acht landbouwbedrijven. Op deze bedrijven wordt 
hoofdzakelijk melkvee gehouden. Het is een uniek gebied 
met haar goed bewaard gebleven erfenis uit het verleden, 
bestaande uit landhuizen en parkbossen. Het is ook uniek 
vanwege de vele planten- en diersoorten die in het gebied 
voorkomen. De landgoederen zijn gelegen op het grond-
gebied van de gemeente Bunnik maar zijn in eigendom en 
beheer bij de gemeente Utrecht.

Deze wandelkaart is een co-productie van het Buitenbu-
reau en Theehuis Rhijnauwen. Het Theehuis Rhijnauwen is 
7 dagen per week open, het hele jaar door. Openingstijden 
zijn 11.00 tot 20.30  uur en in het weekend 10.30 tot 20.30 
uur. Het Theehuis is gemakkelijk te bereiken met auto en 
met openbaar vervoer. 

 
Theehuis Rhijnauwen
Rhijnauwenselaan 16
3981 HH Bunnik
Telefoon 030-6561285
www.theehuisrhijnauwen.nl

ZOMERWANDELING

De wandelingen lopen over de 3 aaneengesloten land-
goederen Rhijnauwen, Oud-Amelisweerd en Nieuw-
Amelisweerd. Alle wandelingen zijn geschikt voor rolstoe-
len en kinderwagens.
 

Rhijnauwen 
De naam Rhijnauwen is waarschijnlijk afgeleid van 
“auwen”, een oud woord voor de natte weidegronden 
langs de Rijn. Het landgoed stamt uit de 13de eeuw. 
Het is tot 1919 particulier bezit geweest, toen werd het 
gekocht door de gemeente Utrecht. Het Theehuis 
Rhijnauwen is gebouwd vlak na de Eerste Wereldoorlog, 
in 1924, en helemaal uit hout opgetrokken. 

Amelisweerd 
Amelisweerd is ontstaan in 1224 toen ridder Amelis uten 
Werde het waard in leen kreeg en er een ridderhofstad 
bouwde. De naam Amelisweerd is een verbastering van 
Amelis-waard. Bij het overlijden van Amelis uten Werde 
werd het landgoed door zijn zonen in drieën gedeeld. 
Twee delen vormen het huidige Oud-Amelisweerd en het 
derde deel vormt Nieuw Amelisweerd. 
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Beleef het in de natuur!

Het Buitenbureau 
Van Beeck Calkoenlaan 28 

3981 EL Bunnik 
Telefoon 06-52401068 
www.buitenbureau.nl



De wandeling start bij Theehuis Rhijnauwen. 
Ga met je rug naar het theehuis staan en loop rechtuit. Ga 
na de parkeerplaats meteen rechtsaf en aan het eind van 
dit weggetje scherp naar links. Aan je rechterhand zie je 
Fort bij Rijnauwen.

Voorbij de ingang naar het fort loop je rechtdoor, het pad in 
tussen de rode beuken. Je volgt de rode paaltjes. 

Blijf de rode paaltjes volgen: neem het tweede paadje 
links, ga over het witte bruggetje, steek de weg over en 
volg het pad. In de verte zie je tussen de bomen door het 
landhuis Oud-Amelisweerd liggen. 

Volg het pad tussen de oude eiken en ga bij de kruising 
naar rechts. Je loopt nu weer in het bos. Ga aan het eind 
naar links. Hier zijn veel vogels, herken je ze?

Ga aan het eind van het pad naar links. Aan je rechterhand 
zie je de tuinderij van Amelis’Hof. 

Je komt bij een kruispunt van 
veel verschillende paadjes. 
Ze noemen dit daarom wel 
het sterrenpunt. Loop hier 
rechtdoor. Aan je rechterhand 
passeer je een boerderij. Ga na 
de boerderij naar rechts. Blijf dit 
pad volgen tot aan de Kromme 
Rijn en ga dan met de bocht 
mee naar links. Hier kun je 
prima picknicken en zwemmen 
in de zomer! 

Ga vlak voordat je een klein bruggetje ziet naar links, tus-
sen de linden door (gele paaltjes volgen). 

Aan het eind ga je weer rechtsaf, je kunt het beste over het 
houtsnipperpaadje links van de weg lopen. Aan het eind 
van dit paadje zie je het theehuis alweer liggen!

ZOMERWANDELING
Theehuis Rhijnauwen
In de zomer kun je zowel in 
de zon als in de schaduw 
genieten van het terras van 
Theehuis Rhijnauwen aan de 
Kromme Rijn!

Fruitbomen
Aan je linkerhand staan appelbo-
men. In de zomer zie je hier de 
appels al aan de bomen zitten. 
Ook de kersen en de  bramen in 
de bermen zie je nu rijpen.  
De zomer begint op 21 juni, maar 
eigenlijk is het dan al midzomer..! 
Best verwarrend dus. De zomer is 
op 21 juni op haar hoogtepunt en 
nu maken veel bomen en planten 
zich al klaar voor de herfst. 

Jonge vogels
Merels zijn uitbundige zangers; mis-
schien hoor je ze ’s morgens wel eens 
bij het wakker worden. In de zomer 
kun je hier in het bos allerlei jonge 
vogels zien. Ze zijn nog wat pluiziger 
en onhandiger dan hun ouders. Ze 
vliegen vaak nog met hun ouders 
mee. 

Lindebloesem 
Heb je je wel eens ver-
baasd over de heerlijke geur 
in een bos? Dat is dan waar-
schijnlijk van de linde. De 
linde is te herkennen aan het 
hartvormige blad. Ruik maar 
eens aan de bloemen! 
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Fort bij Rijnauwen
In de zomer is het één 
grote bloemenzee op het 
binnenterrein van Fort 
bij Rijnauwen. Er komen 
meer dan 250 soorten 
wilde planten voor! Het 
fort is alleen open tijdens 
rondleidingen: woensdag 
om 10.30, zaterdag om 
13.30 en zondag om 10.30 
en 13.30 uur. Zie www.
staatsbosbeheer.nl of bel 
de VVV: 030-2360020. 
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Amelis’Hof
Tuinderij Amelis’Hof is 

iedere zaterdag van 10 tot 15 uur 
en iedere woensdag van 13 tot 17 
uur geopend. Misschien heb je zin 
om er een zomers veldboeket te 
plukken? 
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